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 ভাওরানা াবর ভাভুদ াফপজাহুল্লাঃ অরাভদুফরল্লাফ যাফির অরাভীন, ওয়া ারােু 

ওয়া ারাভু অরা াআফয়ফদর অফিয়া-আ ওয়ার-ভুযারীন, ওয়া অরা অফরী, ওয়া 

অাফফী, ওয়াভান োফফয়াহুভ ফফ আাফনন আরা আয়াওফভদ্দীন, ফভনার ঈরাভা ওয়ার 

ভুজাফদীন, ওয়া অম্মাফের ভুফরভীন। অভীন আয়া যািার অ’রাভীন।   

অভযা কবরআ প্রথবভ দুরূদ যীপ বে ফনআ।    

يد َّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِهيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِهيَم، َعَلى َصلَّيتَّ َكَما ُُمَمٍَّد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمٍَّد، َعَلى َصلَّّ اللَُّهمََّّ  اللَُّهمََّّ َمَِيد ، َحَِ

يد َّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِهيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِهيمََّ َعَلى ََبرَْكتَّ َكَما ُُمَمٍَّد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمَّدٍَّ َعَلى ََبِركَّ  َمَِيد َّ َحَِ

অরাভদুফরল্লা বফফকছু ভয় য অফায অভযা অবযকফি োমফকয়া ভজফরব াফজয বে 

ববযফছ, এ জনয অল্লা ুফানাহু ওয়া োঅরায শুকফযয়া অদায় কফয অরাভদুফরল্লা।  

ফবদা অল্লায অমাবফয বয় ও যভবেয অায ভাবঝ থাকা 

ভুোযাভ বাআবয়যা, অজবক অভাবদয অবরাচনায ফফলয় বে, ফবদা অল্লায অমাবফয বয় 

ও যভবেয অায ভাবঝ থাকা। এআ বাফিাবক অযফফবে অদায় কযবর বফ,  

 والرجاء اخلوف بني اإلميان

ইভান বে অা ও ববয়য ভাঝাভাফঝ একফি ফস্থা। 

দুফনয়ায এ ক্ষণস্থায়ী জীফবন অভাবদয ওয নানা ধযবণয ফফদাদ এব থাবক। এফ 

ফফদাদ অািাআ স্বাবাফফক। অবফ-আ।  
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 দুফনয়ায জীফবন অভাবদয ওয বম ফফফবন্ন ধযবণয ফফদাদ অবফ অল্লা ুফানাহু ওয়া 

োঅরা অবগআ ো অভাবদযবক জাফনবয় ফদবয়বছন, বমন অগ বথবকআ অভযা ভানফকবাবফ 

ওফ ফফদাবদয জনয প্রস্তুে থাকবে াফয। অল্লা ো’অরা আযাদ কবযন,  

ُلَونَُّكمَّْ وَّ رَِّ وَّ  الثََّمٰرِت، وَّ اْْلَنْ ُفسَّ وَّ اْْلَْمَوالَّ مِّنَّ نَ ْقصَّ وَّ اْْلُْوعَّ وَّ اخْلَْوفَّ مِّنَّ ِبَشْیءَّ لَنَ ب ْ ِِبِْیَن، َبشِّ ُهمَّْ ِاَذا َّ الَِّذْینَّ الصّٰ  َاَصابَ ت ْ

َبة ، ا  مُِّصي ْ  .ٰرِجُعْونَّ ِالَْيهَِّ ِاَنَّ َّ وَّ ِِلَِّ ِاَنََّّ قَاُلْو 

অফভ ফযআ বোভাবদয যীক্ষা কযবফা াভানয বয় ও কু্ষধা এফং জান-ভার ও পবরয 

ক্ষয়ক্ষফে দ্বাযা। (ব নফী) অফন (ওফ ফফদাবদ) ধধমবীরবদযবক ুংফাদ ফদন। মাবদয 

ওয বকাবনা ভফফে এবর োযা ফবর, ‘আন্না ফরল্লাফ ওয়া আন্না আরাআফ যাফজঈন’- ফনশ্চয়আ 

অভযা অল্লায এফং অভযা োাঁয কাবছআ ফপবয মাবফা। (ূযা ফাকাযা (২) : ১৫৫-১৫৬) 

এখাবন অল্লা ো’অরা বম াাঁচফি ফফলবয়য কথা ঈবল্লখ কবযবছন, মা দ্বাযা ফেফন অভাবদযবক 

যীক্ষা কযবফন। 

একঃ বয়-বীফেঃ বকয ওয থাকবর বেপোযীয বয়, ফযভাবেয বয়, ক্র পায়াবযয বয়, 

পাাঁফয বয় আেযাফদ অবে াবয, এফ বক্ষবে অল্লায বয়বকআ ফে ভবন কযবে বফ। 

এফ ঝুাঁফক অভযা বভবন ফনবে প্রস্তুে অফছ বো বাআ? 

ঈফস্থে এক বাআঃ ফজ, আনাঅল্লা।  
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 ভাওরানা াবর ভাভুদ াফপজাহুল্লাঃ অল্লা অভাবদয ফাআবক যীক্ষায় কাফভয়াফ 

করুন। অভীন।  

অয়াবে অযও বম চাযফি ফফলবয় যীক্ষা বনয়ায কথা ফরা বয়বছ ো র,  

দুআঃ কু্ষধা, বাফ নিন।  

ফেনঃ ধন ম্পদ নষ্ট বয় মাওয়া।  

চাযঃ জীফন চবর মাওয়া। ফনবজ ভৃেুযফযণ কযা। ফনবজয অত্মীয়স্বজন ভৃেুযফযণ কযা। 

াাঁচঃ পর ও পর-পরাফদ নষ্ট ওয়া, কবভ মাওয়া।  

এ অয়াে বথবক ফুঝা মাবে, দুফনয়ায জীফবন অভাবদয ওয ফফদ অবফআ। অয়াবেয 

বলাংব ফফদ এবর কী কযবে বফ, োও ফবর বদয়া বয়বছ। ো র, ফফদাবদ ফয 

কযবে বফ। ফফদ এবর ফস্থয ওয়া মাবফনা। ায় হুো কযা মাবফনা। অল্লায 

পায়ারায ওয ন্তুষ্ট বথবক অল্লায মা হুকুভ ো ারন কবয বমবে বফ। 

োা অব কীবাবফ? 

ফফদ মখন ফকছুিা দীঘবস্থায়ী য়, ো বকবি মাওয়ায ভবো স্বাবাফফক বকাবনা ম্ভাফনা মখন না 

থাবক, েখনআ অভাবদয ন্তবয াোা অঘাে াবন। এআ োা কখবনা কখবনা 

অভাবদযবক অল্লায যভবেয কথা বুফরবয় বদয়। অল্লায কুদযে বথবক দৃফষ্টবক ফযবয় 
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 বদয়। অল্লায ীভাীন নুে এফং দয়াবক অোর কবয বদয়। থচ ফফে কুযঅবনয 

বালযভবে, ভুফভন কখবনাআ ো বে াবয না। কুযঅবন ফফণবে ভান দু’জন নফীয 

(অরাআফভু ারাভ) ঘিনাফি ংবক্ষব একিু ফফর।  

মযে আফযাীভ অরাআফ ারাবভয ঘিনা 

ُركَّ ِإَنََّّ تَ ْوَجلَّْ ْلََّ قَاُلواَّْ  َعِليمَّ بُِغالمَّ نُ َبشِّ

োাঁযা (বপবযোযা) ফরবরন, (অভযা অনায ফনবয় অা খাফায খাফে না ফবর) অফন বয় 

াবফন না। অভযা (অল্লায ক্ষ বথবক) অনাবক একজন জ্ঞানফান ুে ন্তাবনয ুংফাদ 

ফদফে [ূযা ফজয ১৫:৫৩] 

ُرونَّ فَِبمََّ اْلِكبَ رَّ مَّسَِّنََّ َأن َعَلى أََبشَّْرُُتُوِنَّ قَالَّ  تُ َبشِّ

ফেফন (আফযাীভ অরাআফ ারাভ) ফরবরন, অনাযা ফক অভাবক এভন ফস্থায় ুংফাদ 

ফদবেন মখন অফভ ফাধববকয বৌঁবছ বগফছ? [ূযা ফজয ১৫:৫৪] 

 اْلَقاِنِطنيَّ مِّنَّ َتُكن َفالََّ َِبْْلَقَّ َبشَّْرََنكَّ قَاُلواَّْ

োযা ফরবরন, অভযা অনাবক েয ু-ংফাদ ফদফে! েএফ অফন ফনযা বফন না 

[ূযা ফজয ১৫:৫৫] 

 الضَّآلُّونَّ ِإْلََّّ رَبِّهَِّ رََّْحَةَِّ ِمن یَ ْقَنطَّ َوَمن قَالَّ
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 েখন ফেফন ফরবরন, ারনকেবায যভে বথবক থভ্রষ্টযা ছাো অয বক ফনযা বে াবয? 

[ূযা ফজয ১৫:৫৬] 

ফযাখযাঃ মযে আফযাীভ অরাআফ ারাভ মখন ফাধববকয ঈনীে বয় মান েখন অল্লা 

োঅরায ক্ষ বথবক একদর বপবযো এব োাঁবক একজন ফুফিভান ুেন্তাবনয ুংফাদ 

বানান। ফেফন োাঁবদয কথা শুবন ফফস্ময়বযা কবে ফজবজ্ঞ কযবরন, ‚অভাবক বো ফাধবকয 

ববয় ফববছ, এ ফস্থায় অনাযা অভাবক ন্তাবনয ুংফাদ ফদবেন?  

েখন বপবযোযা ফরবরন, ‚অভযা অনাবক েয ুংফাদআ ফদফে। অফন ফাধববকয বৌঁবছ 

বগবছন োবে কী বয়বছ? এ ফস্থায়আ অনায ন্তান বফ। অফন অল্লায যভে বথবক 

ফনযা বফন না। েখন মযে আফযাীভ অরাআফ ারাভ ফরবরন, অল্লায যভে বথবক 

বক ফনযা বে াবয? মাযা থভ্রষ্ট একভাে োযাআ অল্লায যভে বথবক ফনযা বে 

াবয। 

মযে আয়াকুফ অরাআফ ারাবভয ঘিনা  

ফদ্বেীয় বম ঘিনাফি ফরবে চাফে ো র, মযে আয়াকুফ অরাআফ ারাবভয ঘিনা। মযে 

আয়াকুফ অরাআফ ারাবভয ফায ন্তাবনয ভবধয োাঁয কাবছ ফবাফধক ফপ্রয় ফছবরন মযে 

আঈুপ অরাআফ ারাভ। োাঁবক ফেফন ফবচবয় বফফ অদয কযবেন। োাঁয বাআবয়যা ফাফায 

এআ অদযবক বজ বভবন ফনবে াবযফন, োআ োযা একফদন বকৌবর োাঁবক ফাফায কাছ 
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 বথবক ফনবয় ফগবয় ফবনয এক কূব বপবর বদয়। ফকন্তু অল্লায কী ীভ কুদযে! মাবক 

োযা কূ বপবর ফদবয়ফছর ফেফনআ এক ভয় ফভবযয খাদযভন্ত্রণারবয়য দাফয়ত্বীর ন অয 

দুফবববক্ষয ফকায বয় খাদযয অনায জনয োবদযবক আঈুপ অরাআফ ারাবভয কাবছআ 

ফগবয় াফজয বে য়। প্রথভফায োযা মযে আঈুপ অরাআফ ারাবভয বাদয বাআ 

ফফন আয়াভীনবক বে বনয়ফন। ফদ্বেীয়ফায ফফন আয়াভীনবক বে ফনবয় মায়। এ ভয় অল্লায 

আোয় ফফন আয়াভীন ফভবযআ বথবক মান। ফফস্তাফযে ঘিনা বকাযঅবন কাযীবভ এববছ। 

বাআবয়যা েখন ফনো স্ববত্বও ফফন আয়াভীনবক ফভবয বযবখআ ফাফায কাবছ ফপবয মায়। 

মযে আয়াকুফ অরাআফ ারাভ য য োাঁয ফবচবয় ফপ্রয় দুফি বছবরবক াফযবয় বপবরন। 

ফকন্তু েফুও ফেফন একিুও ফনযা নফন। যফেবী ফছয মখন ফেফন োাঁয বছবরবদযবক খাবদযয 

জনয ুনযায় ফভবয াঠাফেবরন েখন োবদযবক রক্ষয কবয মা ফরবরন ো খুফ বাবরা বাবফ 

ভবন যাখায ভবো কথা। বদখুন ফেফন কী ফরবছন? ফেফন ফরবছন, 

 اْلَكاِفُرونََّ اْلَقْومَُّ ِإْلََّّ اِلَِّّ رَّْوحَّ ِمن یَ ْيَأسَّ ْلََّ ِإنَّهَُّ اِلَِّّ رَّْوحَّ ِمن تَ ْيَأُسواَّْ َوْلََّ َوَأِخيهَِّ یُوُسفَّ ِمن فَ َتَحسَُّسواَّْ اْذَهُبواَّْ َبِنََّّ يَّ

ব অভায বছবরযা, বোভযা (ফভয) ফগবয় আঈুপ এফং োাঁয বাআবক োরা কবযা। অল্লায 

যভে বথবক ফনযা বয়া না। ফনশ্চয় অল্লায যভে বথবক কাবপয ম্প্রদায় ফযেীে নয 

বকঈ ফনযা য় না। [ূযা আঈুপ ১২:৮৭] 

ঘিনা দুফি বথবক ফক্ষা 
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 ঘিনা দুফিবে দু’জন নফীয বল কথা - এক অল্লাবক মাযা ফফশ্বা কবয, মাযা ভুফভন, মাযা 

ফঠক বথয নুাযী, োযা বো ফকছুবেআ অল্লায যভে বথবক ফনযা বে াবয না।  

বদখুন বাআ, োাঁযা ঈববয়আ ফছবরন াফথবফ ফফবদয ফকায। একজন ন্তানীন ফস্থায় 

ুবযািা জীফন কাফিবয় ফদবয়বছন। জীফবনয একদভ বল প্রাবন্ত বৌঁবছ বগবছন, অবযকজন 

এক ন্তাবনয বাবকআ মখন াথয ওয়ায ফস্থা, েখন াযাবরন অবযক ন্তান! েফুও 

োাঁযা অল্লায ীভ যভবেয প্রফে অাফাদী ফছবরন। োা োবদয স্পবআ কযবে 

াবযফন। ফযববল োাঁযা ঈববয়আ োাঁবদয জীফদ্দাবেআ এয পর ববাগ কবয বগবছন। ভুফভবনয 

ান এভনআ ওয়া ঈফচে।    

ঈফস্থে এক বাআঃ অভাবদয ফেবভান বপ্রক্ষাবিও এ ঘিনা দুফি বথবক ঈত্তভ ফক্ষা াওয়া 

মায়। 

ভাওরানা াবর ভাভুদ াফপজাহুল্লাঃ কথাফি ফক একিু খুবর ফরবফন বাআ?  

ঈফস্থে ওআ বাআঃ ঘিনা দুফি বথবক অফভ বম ফক্ষাফি ববয়ফছ ো র, বফ কবয়কফদন ধবয 

খুফ বফফ ফস্থযোয ভবধয অভায ফদনগুবরা মাবে। বনবকয াবথআ এ ফস্থযো প্রকা 

কবযফছ। কাশ্মীবযয ফস্থা শুরু ওয়ায য বথবক বাফফছ, এ দূযফস্থা বথবক অভাবদয 

কাশ্মীযী বাআ-বফানবদয ফযোণ কীবাবফ ম্ভফ? কীবাবফ োযা চরভান এ ফফদ বথবক ভুফি 
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 াবফন? কাশ্মীবয অভাবদয বাআবদয াভথবযও বো কভ। এখন এ ঘিনা দুফি শুবন ভবন ভবন 

একিু ফভরারাভ। এখন একিু বার রাগবছ।    

ঈফস্থে অবযক বাআঃ াাবেয ভবো ফফবদয মু্মখীন বয়ও ধধবমবযয ফযচয় ফদবে বফ। 

বকান ফস্থাবেআ ধধমবযাযা ওয়া মাবফ না। ফযং কর প্রফেকূরোবক বে ফনবয়আ অায 

প্রদী জ্বাফরবয় াভবন েয বে বফ। ফনযা বকানও বাবফআ ওয়া মাবফ না। য়বো 

ফফজয় নয়বো াাদাে। 

ভাওরানা াবর ভাভুদ াফপজাহুল্লাঃ ভাাঅল্লা! ফ ভয় অভাবদয কেবফয - 

ফফদ মে ফেআ বাক ফয কযা এফং োয অোবর অল্লা ফনশ্চয়আ বার ফকছু বযবখবছন 

এআ অা যাখা। াাাফ ওআ ফস্থায় অল্লায ক্ষ বথবক অভাবদয ওয মা হুকুভ ো 

মথামথ বাবফ ারন কবয মাওয়া।  

এিাআ র একজন ভুফভবনয ান। ব মেফদন বফাঁবচ থাকবফ, অল্লায যভবেয প্রফে 

অাফাদী বয়আ বফাঁবচ থাকবফ। াাাফ ফনবজয মেিুকু াধয অবছ ব নুমায়ী অল্লায 

হুকুভ ারন কবয মাবফ। ফনবজয ফিুকু াধয ফযয় কযায যও ফাযে ফযথব বর ফনযা বফ 

না। অফায এফগবয় মাবফ। একজন ভুফভন কখবনাআ অল্লায যভে বথবক ফনযা বে াবয 

না।  
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 বদখুন, মযে আয়াকুফ অরাআফ ারাভ োাঁয ফপ্রয় দুফি ন্তানবক াফযবয় চযভ ংকবিয 

ভুূবেবও বছবরবদযবক রক্ষয কবয ফরবছন, ব অভায বছবরযা, বোভযা (ফভয) ফগবয় আঈুপ 

এফং োাঁয বাআবক োরা কবযা। অল্লায যভে বথবক ফনযা বয়া না। ফনশ্চয় অল্লায 

যভে বথবক কাবপয ম্প্রদায় ফযেীে নয বকঈ ফনযা য় না। োাঁয কথায় স্পষ্ট ফুঝা 

মাবে, ফেফন অল্লায প্রফে বকভন অাফাদী ফছবরন। ফেফন োাঁয বছবরবদয ভবনও অায 

ঞ্চায কযবে চাবেন। োআ বো ফেফন ফরবছন, ফনশ্চয় অল্লায যভে বথবক কাবপয 

ম্প্রদায় ফযেীে নয বকঈ ফনযা য় না।  

ফফখযাে াাফী মযে অফদুল্লা ফফন ভাঈদ যাফদয়াল্লাহু অনহু, মায ফযাাবয যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআফ ওয়াাল্লাভ ফবরবছন, ‘াফরু াফমফর ঈম্মা’- ব র এআ ঈম্মবেয 

ফফদ্বান ফযফি। োাঁয একফি কথা ভুান্নাবপ অফদুয যামমাক নাভক াফদবয এক ফকোবফ 

এববছ। ফেফন ফবরন, ফবচবয় ফে কফফযা বগানা র, অল্লা োঅরায বে (বকান 

ফকছুবক) ফফযক কযা এফং অল্লায াকোও ফা অমাফ বথবক ফনফশ্চন্ত বয় মাওয়া ও 

অল্লায যভে বথবক ফনযা বয় ো। [ভুান্নাবপ অফদুয যামমাক, াদী ১৯৭০১]  

ফফবদ েবর ভানুল বম কীবাবফ োােস্ত বয় বে এয ফকছু ফণবনা ফফে কুযঅবনও 

এববছ। অল্লা োঅরা আযাদ কবযন,   

ْنَسانَّ َعَلی اَنْ َعْمنَا ِاَذا َّ و  .ْوًساٖ  یَ َُّ َكانَّ الشَّرَُّّ َمسَّهَُّ ِاَذا وَّ  ٖ  ِبَانِِبه َنََّٰ وَّ َاْعَرضَّ اْْلِ
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 অফভ ভানুলবক মখন বকাবনা ফনঅভে ফদআ েখন ব ভুখ ফপফযবয় বনয় ও া কাফিবয় মায় 

অয মখন বকাবনা ফনষ্ট োবক স্পব কবয েখন ব মূ্পণব ো বয় বে! –[ূযা ফনী 

আযাইর (১৭ : ৮৩] 

 

 

োায নানা কাযণ  

ফফফবন্ন কাযবণ ভানুল োােস্থ বে াবয। কাবযা ভবধয মফদ ফফদাবদ ফয কযায ফি 

না থাবক েখন বদখা মায়, এভন ভানুল াভানয ফফবদআ একদভ বববে বে। কখবনা অফায 

োােস্থবদয বে থাকায কাযবণও কাবযা ভবধয োা চবর অব। েখন বদখা মায়, বও 

োােস্থ বয় মায়। অযফীবে একফি প্রফাদ অবছ-  

 خليله دین على املرأ

ভানুল োয েী ফা ফনু্ধয অদবআ েণ কবয থাবক 

এিাআ স্বাবাফফক। বকঈ মফদ োােস্থবদয বে ওঠাফা কবয োবর একভয় বও 

োােস্থ বয় মাবফ।  
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 কখবনা অফায কাল্পফনক প্রেযাায াােও ভানুলবক ো কবয বোবর। ফনবজয জীফন ফনবয় 

ফকংফা জীফবনয বকাবনা ফদক ফনবয় মখন বকঈ ফনবজয াভবথবযয কথা ফচন্তা না কবয বনক 

ঈাঁচু ঈাঁচু স্বপ্ন বদখবে শুরু কবয, এয ফযণফেবেও ব োােস্ত বে াবয। এবকয য 

এক মখন োয বআ কফল্পে স্বপ্ন ও অা অকাঙ্ক্ষা বে বে থাবক েখন ব একদভ ো 

বয় বে। অফায কখবনা এভনও য় বম, অকফস্মক বকাবনা ফফদ কাঈবক এেিাআ ঝাাঁকুফন 

বদয় মায পবর ব অয ভাথা বাজা কবয াভবন এফগবয় চরায ফম্মেআ কযবে াবয না। 

ফযণাবভ ব ো বয় মায়। 

অল্লা ো’অরা অভাবদয ফাআবক ফ ধযবণয োা বথবক বপাজে করুন। ফব প্রকায 

গুনা বথবক ভুি বথবক অভবরয রাআবন অযও েয ওয়ায োওপীক দান করুন। 

অভীন।   

ভুোযাভ বাআবয়যা! অজবকয অবরাচনা এখাবনআ বল কযফছ। অল্লা োঅরা অভাবদয 

ফাআবক োাঁয দ্বীবনয জনয কফুর করুন এফং আখরাবয াবথ ফজাদ ও াাদাবেয বথ 

ফফচর থাকায োওফপক দান করুন। অভীন। 

অভযা কবর ভজফর বথবক ঈঠায বদায়ািা বে ফনআ।  

 إليك وأتوب أستغفرك أنت، إْل إله ْل أن أشهد وحبمدك، اللهم سبحانك

 امجعني واصحابه وآله دمحم خلقه خري على تعاىل هللا وصلى
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 العاملني رب هلل اْلمد ان دعواَن وآخر 

 

****************** 


